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Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Theo dõi thời sự, chúng ta không khỏi đau lòng vì thế giới chúng ta đang sống 

ngày càng trở nên ngột ngạt về đủ mọi mặt, vật chất cũng như tinh thần. Nhưng 

không phải chỉ bây giờ tình trạng thế giới mới tệ hại, nó đã bắt đầu từ cách đây 

hơn 200 năm rồi. Cuối thế kỷ thứ 18, sự ra đời của những trào lưu triết lý mang 

tính cách mạng, đạp đổ những trật tự đã có từ trước và suy tôn quyền tự do của 

người dân nghèo khó đang bị các chế độ thần quyền và thế quyền áp bức. Cuộc 

cách mạng công nghiệp đã làm đảo lộn tư duy và quan hệ sản xuất tại Châu Âu. Cuộc 

cách mạng Pháp năm 1789 đã dẫn đến sự xóa bỏ trật tự xã hội cũ, lật đổ vua chúa và tôn 

giáo. Giáo Hội công giáo đã chịu nhiều tổn thất về cả vật chất và tinh thần. Phải chờ đến 

hơn một thế kỷ sau đó, Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII mới ban hành tông thư Rerum novarum 

(Tân Sự) ngày 15/5/1891. Thông điệp này nói lên lập trường của Giáo Hội đối với tình 

hình mới, làm nền tảng của Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, dẫn tới Công 

Đồng Đại Kết Vatican II năm 1962, dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. Từ 

đó, đã có những canh tân trong Giáo Hội trên nhiều mặt, không những đáp ứng tình hình 

thế giới, mà còn mang tính tiên tri, đi trước thời đại. Vai trò của giáo dân được đặt đúng vị 

thế của nó. Ý niệm Tông Đồ Giáo Dân (sắc lệnh Apostolicam actuositatem 1965) đã bổ 

túc và phần nào thay thế quan niệm công giáo tiến hành. Các văn bản của huấn quyền đã 

minh xác định nghĩa, nhiệm vụ và chức năng của người tín hữu giáo dân với thông điệp 

Christifideles Laici (1988). Chúng ta đều biết, sau thông điệp Tân Sự, sau sự xuất hiện 

của những chế độ độc tài áp dụng các chủ thuyết quốc gia cực đoan (Đức Quốc Xã), và 

chủ nghĩa vô thần (cộng sản) với hai cuộc chiến tranh thế giới, và cuộc chiến tranh lạnh 

sát hại hàng trăm triệu người, nhiều người công giáo đã xa dần với Thiên Chúa và Giáo 

Hội. Trong bối cảnh đó, vào năm 1940 Phong Trào Cursillo đã ra đời, và đã từng bước đi 

trước những gì Giáo Hội quyết định sau đó. Mục đích tối thượng của Phong Trào là "làm 

dậy men xã hội". Đây quả là ơn Đặc Sủng của Chúa Thánh Thần ban cho Phong Trào. 

Trải qua nhiều thử thách, phong trào đã được công nhận là một phong trào của Giáo Hội 

và theo bản Tư Tưởng Căn Bản của Phong Trào thì Cursillo là "con đường ngắn nhất và 

trực tiếp nhất để hoán cải". Với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, Phòng trào đã có 

phương pháp kết hợp Ơn Phúc và Tín Lý trong việc đưa tha nhân về với Thiên Chúa. 

Trong Khóa Ba Ngày chúng ta đã trải nghiệm và cộng tác công trình cứu chuộc của Đức 

Kitô, Thầy Chí Thánh của chúng ta. Người Cursillo như vậy, trước hết là một người 

tín hữu giáo dân đích thực, với đức tin trưởng thành, với lòng trông cậy phó thác 

và với đức bác ái chân thành; chúng ta cũng không phải là những con cừu thụ động mà 

là những tông đồ giáo dân, những người tiên phong với tinh thần Ultreya loan truyền Tin 

Mừng ơn phúc. Chúng ta tiến lên vì chúng ta xác tín Đức Kitô chiến thắng - hiển trị - vinh 

quang. "Tôi với Đức Kitô làm thành đa số áp đảo". Tinh thần Cursillo do đó là lạc quan, 

vui mừng, chia sẻ, là niềm vui cho cộng đoàn, cho tha nhân và cho Giáo Hội. 

Chúng ta sắp bước vào tháng 11, tháng của Giáo Hội thông công, của tưởng niệm… 

Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, chúng ta tích cực "sống đời sống ơn phúc". Lễ tưởng niệm 

những người đã khuất, chúng ta hãy dâng những lời cầu nguyện sốt sắng cho ông bà, 

cha mẹ, người thân và những linh hồn mồ côi. Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 

chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam và các Kitô hữu đang bị bách 

hại trên thế giới. Và chúng ta cũng nghĩ đến bản thân mình để tỉnh thức và sẵn sàng, 

đừng bị bất ngờ “Vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,40).  

Văn Phòng Điều Hành 

Lá thư Phong Trào 

TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 
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Nguồn gốc các danh hiệu 

Đấng Kitô 

Kitô (tiếng Hylạp là Khristos, 

Pháp là Christ) do từ tiếng 

Dothái là Mêsia (Messiah), có 

nghĩa là «đuợc xức dầu». Đối 

với It-ra-en, Kitô là một tước 

hiệu, tước hiệu của hai chức 

vụ trọng yếu trong It-ra-en: 

Vua và Thuợng tế.  

Đấng Kitô là người nam, 

được Thiên Chúa chọn và cho 

Thần Khí Ngài ngự xuống, để 

sau khi được một Tiên tri của 

Thiên Chúa đến xức dầu, thì 

được trở thành Vua hay là 

Thượng tế của Dân Ngài. 

Đấng Kitô còn gọi là Đấng được xức dầu. 

Trong It-ra-en, ba chức vụ Tiên tri, Vua và Thuợng 

tế đều riêng rẽ, không ai có thể vừa là Vua, vừa là 

Thuợng tế hay Tiên tri. 

Đối với It-ra-en,Thiên Chúa tỏ bày sự hiện diện 

của Ngài bằng ba quyền bính : Vua, Thuợng tế và 

Tiên tri. Tiên tri được Thiên Chúa sai đến và linh 

hứng để, bằng con người mình, nói lên lời, hay kế 

hoạch của Thiên Chúa; làm cho người ta nắm bắt 

được tư tưởng và ý muốn của Ngài; và đôi khi loan 

báo tương lai. Thuợng tế, nơi Đền Thờ, cầu khẩn, 

tạ tội và tạ ơn Thiên Chúa cho Dân Ngài và cho cả 

toàn thể nhân loại. Và Vua, để lãnh đạo, kết hợp và 

mang lại cho Dân Ngài sự 

tự do của con dân Thiên 

Chúa và thực hiện những 

điều Thiên Chúa đã hứa 

với các tổ phụ. Những ai 

lạm dụng chức vụ của 

mình đều bị kết án. Tuy 

thế, có những tiên tri giả, 

những Thuợng tế xấu và 

những Vua không làm theo 

thánh ý Thiên Chúa. Họa 

chăng có Vua Đavít (-

1000), một khuôn mặt lớn 

lao, rất khiêm nhượng 

truớc mặt Thiên Chúa, 

nhưng Đavít, ngài cũng là 

một người phạm tội. 

Đấng Cứu độ 

It-ra-en còn gọi Đấng Kitô là Đấng Cứu độ. Trong 

Kinh Thánh, cứu độ (cứu chuộc, hay cứu rỗi) có nghĩa 

là đưa qua, và là một gì rất cụ thể : như đuợc phục hồi 

sức khỏe, thoát đuợc một hiểm nguy, thoát khỏi ách 

nô lệ, ra khỏi đất đi đày. Đối với It-ra-en, "vai trò" cứu 

độ chính là Giavê Đức Chúa. Cuộc Xuất Hành khỏi 

Aicập (vào khoảng -1300) đã cho biết chính Giavê đã 

dùng ông Môsê, giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai cập, 

đưa họ ra khỏi đó, và dẫn về Miền Đất Hứa. 

Thiên Chúa giải thoát It-ra-en để It-ra-en nhận biết 

Ngài là Thiên Chúa Duy nhất, và chỉ phụng tự một 

mình Ngài, như Ngài đã thương yêu họ cách riêng. 

Chính đó là điều lệ qua lại quan trọng nhất của Giao 

THL 

Chú a Giê sú có  nó i: "Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và 

nhận biết Đấng Cha sai đến là Kitô-Giêsu." (Ga 6, 28) Nha  n biế t Thiế n Chú a Cha va  nha  n biế t Chú a 

Kitó -Giê sú khó ng pha i la  hai đó i tượ ng cú a nha  n biê t, nhưng chỉ  la  mó  t. Vỉ  chỉ nh bợ i Chú a Kitó -Giê sú 

va  tróng Chú a Kitó -Giê sú, chú ng ta mợ i nha  n biê t đúợ c Thiê n Chú a Cha ma  thó i. 

Biê t đúợ c Chú a Kitó -Giê sú la  mó  t mó i lợ i túyê  t vợ i, la m tha nh Phaóló  khó ng nga n nga i nó i: "Tôi coi 

tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là đuợc biết Đức Kitô-Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người 

tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để đuợc Đức Kitô và đuợc kết hiệp với Người." (Pl 3, 7-8) 
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Uớc đuợc ân ban và ký kết tại Sinai (còn gọi là 

Cựu Uớc). Từ đấy, Cộng đoàn It-ra-en đuợc gắn 

kết với nhau quanh ông Môsê, làm thành Dân 

đuợc tuyển chọn, Dân Thiên Chúa. 

Nhờ lời các tiên tri, nhất là sau thời gian lưu đày 

ở Babilon (từ -587 đến -538), Ítraen ngày càng thấy 

rõ thân phận tôi đòi cùng khốn nhất của con người, 

chính là nô lệ tội lỗi. Trong Kinh Thánh Cựu Uớc 

(lịch sử ơn cứu độ), có biết bao danh từ như nổi 

loạn, vô ơn, ngoại tình, không tuân phục... đều 

mang một ý nghĩa của sự cắt đứt, đổ vỡ trong 

quan hệ Giao uớc ân tình giữa Thiên Chúa với 

con người, và từ đó giữa con người với con người. 

"Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám 

làm điều dữ trái mắt Ngài." (Tv 51, 6) Tội lỗi là như 

vậy. 

Tội lỗi là phản bội, là thách thức, chối bỏ Thiên 

Chúa. Tội lỗi do Satan cám dỗ, mà khi phạm phải 

sẽ dẫn đến cái chết. "Vì lương bổng mà tội lỗi trả 

cho người ta, là cái chết." (Rm 6, 23) Vả lại, không 

riêng gì It-ra-en, mà tất cả mọi con người trong thế 

gian đều phạm tội, như thánh Phaolô cho biết: 

"Không một ai là người công chính, dẫu một người 

cũng không; chẳng ai có lương tri; chẳng ai kiếm 

tìm Thiên Chúa." (Rm 3, 10)  

Đối với người Kitô hữu chúng ta, mọi công cuộc 

giải phóng con người trong lịch sử loài người, từ 

trước tới nay và mãi về sau, đều là những hình 

bóng của cuộc giải thoát trọn vẹn tối hậu, cuộc 

giải thoát con người khỏi tội lỗi. Nhưng phải là 

Đấng Kitô-Đấng Cứu độ mới hoàn tất đuợc công 

trình tối hậu giải thoát con người khỏi tội lỗi đã gây 

nên cái chết, lập lại sự hiệp thông ân tình, hiệp 

thông truớc đó đã bị đổ vỡ vì tội lỗi, hiệp thông 

giữa Thiên Chúa và con người, nhưng cũng còn là 

hiệp thông giữa con người với con người. 

Từ đó, Đấng Cứu độ phải là Đấng có thể giải 

thoát con người khỏi tội lỗi của nó bằng «Ơn Tha 

Thứ». Nhưng ai có quyền tha tội nếu không phải là 

Thiên Chúa? 

Chúa, Đức Chúa 

Chúa (hay Đức Chúa), tiếng Pháp là Seigneur, 

Hylạp là Kyrios dịch từ tiếng Hipri là Adon, có nghĩa 

là Vị lãnh chúa cai quản người ta, hay một vùng 

lãnh địa. 

a/ Trong Cựu Uớc, danh từ Chúa hay Đức Chúa là 

tước hiệu vương giả của Thiên Chúa, mà thánh danh 

đuợc diễn tả bằng bốn nét cực thánh YHWH (phát âm 

là GIAVÊ), nhưng vì sự kính trọng, dân Dothái phiên 

âm thành «Adonaï » (Xh 3, 13), nói lên lòng tin tưởng 

của những tôi tớ vào vương quyền tuyệt đối của Ngài. 

Tước hiệu Adonaï đã trở thành tên gọi của Thiên 

Chúa, tiếng Hylạp dịch ra là Kyrios, mà ý nghĩa có lúc 

là quyền lãnh chúa, có lúc đuợc hiểu là Thiên Chúa. 

b/ Một hôm, Chúa Giêsu lấy Thánh vịnh 109 (h 110) 

tỏ cho dân Dothái biết, Đức Kitô tuy là con, nhưng lớn 

hơn vua Đavít, vì là Chúa Thượng của vua Đavít. Vậy 

Đức Kitô là ai ? (Mt 22, 42-45) 

c/ Những Kitô hữu đầu tiên nhìn nhận Chúa Giêsu là 

Đức Chúa: «Vậy toàn thể nhà It-ra-en phải biết chắc 

điều này: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, 

Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng 

Ki-tô (Cv 2, 36). Ông Tôma khi thấy Chúa Phục sinh 

đến và đứng truớc mặt mình, đã thốt lên: «Lạy Chúa 

của con, lạy Thiên Chúa của con.» (Ga 20, 28) 

Đức Giêsu là Đấng Kiô 

Xác tín «Chúa Giêsu là Đấng Kitô (Mêsia)», bắt 

nguồn từ sự gặp gỡ của một vài người ở xứ Galilê với 

Đức Giêsu. Nơi Đức Giêsu, những người môn đệ đầu 

tiên, không khám phá ra một định nghĩa, hay một quan 

niệm mới lạ nào về Thiên Chúa. Nhưng họ đã khám 

phá ra những lời và việc làm, Thiên Chúa nói và làm 

bằng con người Đức Giêsu, 

- một con người xưng hô với Thiên Chúa bằng 

«Abba» một cách thân mật kỳ lạ. (''Abba'' theo tiếng 

mẹ đẻ Aramêen của Chúa, là tiếng của một em bé kêu 

bố nó, hay ba nó, từ khi nó bập bẹ biết nói); 

- một con người tự hiến mạng sống mình, để người 

ta «giương cao lên» chết trên thập giá, chịu mai táng. 

Rồi sau ba ngày, cũng con người đó lại Phục sinh 

trong vinh quang và xuất hiện với họ. 

Thập giá và Phục Sinh làm các thánh Tông đồ hiểu 

thấu điều tối quan trọng là, không chỉ giáo huấn của 

Đức Giêsu lịch sử là quan trọng, mà quan trọng là 

toàn bộ thực tế con người của Đức Giêsu. Nghĩa là 

Đức Giêsu bao hàm cả lời, giáo huấn và các cử chỉ, 

việc làm. Nói cách khác Đức Giêsu và công trình của 

Người là một. Không tách rời nhau. Điều này cho thấy, 

Đức Giêsu là một nhân vật độc đáo trong thế gian, có 

một không hai. 
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Kinh Tin Kính 

Kinh Tin Kính (hay Tín Biểu) của các Thánh Tông đồ là 

bản tóm luợc nội dung tiêu biểu đức tin Kitô hữu chúng 

ta, đã tuyên xưng về Chúa Kitô-Giêsu, một cách đơn 

giản, nhưng với một ý thức cao sâu :  

"Tôi tin kính một Chúa Kitô-Giêsu, Con Một Thiên 

Chúa". 

Lời Kinh Tin Kính cho thấy, ngay từ thời tiên khởi ấy, 

Giáo đoàn Roma, nơi hình thành Kinh Tin Kính, đã ý thức 

về ý nghĩa hàm chứa trong từ Kitô. Kitô là một tước 

hiệu, nói lên các chức vụ. Nhưng khi tuyên tín Đức 

Giêsu là Chúa Kitô-Giêsu, thì gạch nối giữa Giêsu và 

Kitô cho biết chính yếu của đức tin ở đây, là không thể 

có sự phân biệt giữa con người và các chức vụ nơi 

Đức Giêsu. Nơi Đức Giêsu, con người là chức vụ và 

chức vụ là con người. Nơi Người không có cái tôi riêng. 

Nơi Đức Giêsu không hề có cái tôi tách rời với các chức 

vụ của Người. Cũng theo cái nhìn của Kinh Tin Kính, Đức 

Giêsu làm một với Lời của Người. Người là Lời, và Lời 

của Người chính là Người. Không có sự tách biệt giữa 

Người và Lời của Người. 

Cũng thế, đối với đức tin Kitô giáo, Đức Giêsu hòa nhập 

trọn vẹn vào với chính công trình Người làm. Người thực 

hiện chính mình và trao hiến chính mình. Công trình Đức 

Giêsu làm là tự trao ban chính con người của Người. 

Niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô, quả thật là một 

niềm tin mang chiều kích «ngôi vị». Có nghĩa là không 

phải chúng ta tin tưởng một hệ thống tư tưởng hay một 

giáo lý tự nó là đủ. Nhưng là «tin một con người: Đức 

Kitô-Giêsu», Đấng hoàn toàn không sống riêng cho 

mình, mà ngược lại, sống trọn vẹn vì Thiên Chúa Cha và 

cho loài người chúng ta. 

Nói cách khác, Đức Kitô-Giêsu là Tình Yêu. Như thế, 

tin Chúa Kitô-Giêsu tức là lấy tình yêu làm nội dung của 

đức tin, đến nỗi chúng ta có thể nói: Yêu là Tin. "Anh em 

hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh 

em" (Ga 15, 12). Lời kêu gọi này của tình yêu là một đòi 

hỏi của đức tin, đúng như ý nghĩa của bức tranh Chúa 

phác họa trong dụ ngôn về «Cuộc Phán xét chung» (x. Mt 

25, 31-46) ■■■ 

 

(còn tiếp) 

 Tinh khiết đơn sơ một đóa hồng 

Con nhà đạo hạnh, đức trinh trong  

Từ ngày thơ bé dâng về Chúa 

Một biển tin yêu trọn cõi lòng 

 

Đơn sơ, hiền thục trọn một đời 

Hy sinh,bác ái tiếng khắp nơi 

Quên mình phục vụ cho nhân thế 

Thérèse, tên khắc trên tầng trời 

 

Về đến đây rồi Lisieux ơi 

Huyền thoại ngày xưa đã thật rồi 

Ráng chiều rực rỡ vui chào đón 

Thơm ngát hương trời, hồn tôi ơi ! 

 

Hoa hồng muôn sắc khắp mọi nơi 

Đồi cao,lũng thấp xanh rạng ngời 

Quê hương thánh nữ êm đềm qúa 

Một mái nhà xưa, chốn của trời 

 

Tạ ơn Chúa cả,đoàn về đây 

Lisieux hội ngộ niềm vui đầy 

Cursillistas vòng tay ấm 

Mắt sáng môi cười, thắm thiết thay 

 

Nguyện xin Chí thánh ban ơn đầy 

Cursillistas tay trong tay 

Đoàn con hợp nhất trong tình Chúa 

Loan báo tin mừng, cây trổ hoa... 

 

Kỷ niệm đại hội Lisieux 2013 

Nhân ngày lễ bổn mạng  

Thérèse Lx  

Têrêsa Hài đồng Giêsu 
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Lòng trung thành trong gia đình 

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến hơn 50 ngàn tín hữu 

hành hương sáng thứ tư 21-10-2015, ĐTC Phanxicô 

đặc biệt đề cao lòng trung thành trong hôn nhân và gia 

đình. 

 Trong bài huấn dụ, ĐTC đã nói về đề tài: lòng trung 

thành với tình yêu. Đây là bài thứ 30 trong loạt bài 

huấn giáo của ngài về gia đình. 

 

 Bài giáo lý của ĐTC 

 Anh chị em thân mến, chào anh chị em! 

 ”Trong bài suy niệm lần trước chúng ta đã suy tư về những 

lời hứa quan trọng của cha mẹ đối với con cái, ngay từ khi cha 

mẹ nghĩ đến việc sinh con trong tình yêu và cưu mang con 

con trong cung lòng. 

 ”Chúng ta có thể nói thêm rằng, xét cho kỹ, toàn thể thực tại 

gia đình đều dựa trên lời hứa: ta có thể nói gia đình sống bằng 

lời hứa yêu thương và trung thành, chung thủy, giữa người 

nam và người nữ với nhau. Lời hứa ấy bao hàm sự cam kết 

đón nhận và giáo dục con cái; nhưng lời hứa ấy cũng được 

thực hiện trong việc chăm sóc các cha mẹ già, bảo vệ và chăm 

nom những thành phần yếu nhất của gia đình, giúp đỡ nhau 

để thực thi những đức tính của mỗi người và chấp nhận cả 

những giới hạn của nhau. Và lời hứa vợ chồng cũng được nới 

rộng bao gồm cả việc chia sẻ những vui mừng và đau khổ của 

tất cả cha mẹ, con cái, quảng đại cởi mở đối với cuộc sống 

chung giữa con người với nhau và với công ích. Một gia đình 

khép kín, co cụm vào mình thì giống như một sự mâu thuẫn, 

làm chết lời hứa vốn làm cho gia đình nảy sinh và sinh tồn. 

 ”Ngày nay, danh dự trung thành với lời hứa về đời sống gia 

đình dường như bị suy yếu rất nhiều. Một đàng vì người ta 

hiểu lầm về quyền được chọn sự thỏa mãn cho bản thân với 

bất kỳ giá nào và trong bất kỳ quan hệ nào, quyền ấy được 

tuyên dương như một nguyên tắc tự do không thể nhượng bộ 

được. Đàng khác, vì người ta chỉ ủy thác cho sự cưỡng bách 

của luật pháp những ràng buộc của cuộc sống tương quan và 

sự cam kết phục vụ công ích. Nhưng trong thực tế, không ai 

muốn được yêu thương chỉ vì của cải của mình hoặc vì bó 

buộc. Tình yêu, cũng như tình bạn, có được sức mạnh và vẻ 

đẹp là do sự kiện này: chúng tạo ra một mối liên hệ ràng buộc 

mà không loại bỏ tự do. Không có tự do thì không có tình bạn, 

không có tình yêu và cũng chẳng có hôn nhân. 

 ”Vì thế, tự do và lòng trung thành không đối nghịch nhau, 

trái lại chúng nâng đỡ nhau trong tương quan giữa con người 

với nhau, cũng như trong những tương quan xã hội. Thực vậy 

chúng ta hãy nghĩ đến những thiệt hại mà sự lạm phát những 

lời hứa không được tuân giữ gây ra trong nền văn minh truyền 

thông hoàn cầu ngày nay, trong nhiều lãnh vực, và sự nhân nhượng 

đối với sự thiếu trung thành với lời đã hứa và những cam kết đã đề 

ra! 

 “Đúng vậy, anh chị em thân mến, lòng trung thành là một lời hứa 

dấn thấn, nó được thể hiện, được tăng trưởng trong sự tự nguyên 

tuân hành lời đã hứa. Lòng trung thành là một sự tín thác muốn 

thực sự được chia sẻ và là một niềm hy vọng muốn được cùng nhau 

vun trồng. 

 ”Lòng trung thành với lời hứa thực là một kiệt tác của nhân loại! 

Nếu chúng ta nhìn vẻ đẹp táo bạo của nó, chúng ta cảm thấy sợ hãi, 

nhưng nếu chúng ta coi rẻ sự kiên trì can đảm của nó, thì chúng ta 

sẽ bị hư mất. Không có quan hệ yêu thương nào - không có tình bạn 

nào, không có hình thức yêu thương nào, không có hạnh phúc nào 

của công ích - đạt tới cao điểm ước muốn và hy vọng của chúng ta, 

nếu không đi tới chổ đón nhận phép lạ này của linh hồn. Và tôi gọi 

đó là ”phép lạ' vì sức mạnh và khả năng thuyết phục của lòng trung 

thành không bao giờ ngừng làm cho chúng ta thôi ngạc nhiên và 

ngưỡng mộ. Danh dự của lời đã hứa, lòng trung thành với lời hứa, 

không thể mua bán được. Người ta không thể dùng võ lực bó buộc, 

cũng không thể bảo tồn nó là không có hy sinh. 

 ”Không có trường học nào có thể dạy chân lý tình thương, nếu gia 

đình không dạy điều ấy. Không có luật lệ nào có thể áp đặt vẻ đẹp 

và gia sản của kho tàng này của phẩm giá con người, nếu mối liên 

hệ bản thân giữa tình thương và sự sinh sản không ghi khắc điều ấy 

trong thân thể chúng ta. 

 ”Cần phải tái lập vinh dự xã hội cho lòng trung thành tình yêu. Cần 

phải làm nổi bật phép lạ hằng ngày của hằng triệu người nam nữ 

canh tân nền tảng gia đình của họ, nhờ đó mỗi xã hội sống được.. 

Không phải tình cờ mà nguyên lý về lòng trung thành với lời hứa 

yêu thương và sinh sản này được ghi khắc trong công trình tạo 

dựng của Thiên Chúa như một phúc lành trường cửu, và thế giới 

được phó thác cho lòng trung thành ấy. 

 ”Nếu thánh Phaolô có thể quả quyết rằng trong mối liên hệ gia đình 

có tỏ lộ một cách huyền nhiệm một chân lý quyết định đối với cả 

liên hệ giữa Chúa và Giáo Hội, nghĩa là Giáo Hội tìm được ở đây 

phúc lành cần bảo tồn và từ đó Giáo Hội luôn học hỏi, trước khi 

giảng dạy và thiết định các kỷ luật cho nó. Lòng trung thành của 

chúng ta với lời hứa cũng luôn được phó thác cho ơn thánh và lòng 

thương xót của Thiên Chúa. Tình yêu đối với gia đình nhân loại, khi 

may mắn cũng như khi bất hạnh, chính là điểm vinh dự đối với 

Giáo Hội! Xin Chúa ban cho chúng ta sống xứng đáng với lời hứa 

này. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho các Nghị phụ Thượng HĐGM: 

Xin Chúa chúc lành cho công việc của các vị, được diễn ra trong tinh 

thần trung thành sáng tạo, trong niềm tín thác rằng chính Chúa là vị 

đầu tiên trung thành với những lời Ngài đã hứa. ” 

Trích lại từ bản tin của G. Trần Đức Anh OP.  

của Đài phát thanh Vaticano—22/10/2015 ■ 
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Lời nguyện cầu tháng mười 

Tháng mười lần hạt mân côi. 
Kính mừng danh Mẹ, bồi hồi lòng con 

Dâng lòng yêu kính sắt son, 
Nguyện cầu xin Mẹ cho tròn đạo tâm. 

Ngày đêm khấn nguyện âm thầm 
Xin cây nhân ái thế trần nở hoa, 

Cầu cho thế giới an hòa, 
Người thôi tranh chấp, đạo người đạo ta. 

Bao người rời bỏ quê xa, 
Lê thân khắp chốn, nghẹn ngào đắng cay. 

Khắp miền Nam Bắc Đông Tây, 
Ngập người tị nạn, trời mây mịt mù. 

Heo may lạnh lẽo trời thu 
Lều không kín gió, ai  ru não nùng. 

Mẹ ơi xin đoái thương dùm 
Gọi mời nhân thế cùng chung nguyện cầu. 

Ngôi cao ban xuống ơn sâu 
Cho hoa đạo đức thắm mầu nhân gian. 

Therese Lx 
8/10/2015  

CẦU NGUYỆN 

Xin cầu nguyện cho linh hồn thân nhân vừa từ trần : 

 Cursillista Henriette Ticarro (K.2), thân mẫu của 

chị Catherine Quý (K.2) và anh Hubert Nguyễn Victor 

(K.26), đã qua đời ngày 27/09/2015, hưởng thọ 89 tuổi. 

 Cụ bà Trần Vân Trước, nhũ danh Helène Lê Ngọc Dung 

(cursillista khóa 15) vừa an nghỉ trong Chúa. Cụ là mẹ 

của các cursillistas Georgette Trần Thị Phương Viên, 

khóa 7 và Denise Trần Thị Phương Mai, khóa 15. 

Với sự cầu bầu của đức Maria, nguyện xin Chúa nhân từ 

đón nhận các tôi tớ Ngài vào hưởng bình an trong 

Nước Trời. 

Ủng hộ Phong Trào 

Chị Mêly Niggli 50,00 € 

Chị Agnès Kinh 30,00 € 

Chị Dậu 50,00 € 

AC Dương Tôn Bảo, Bé Ba 50,00 € 

AC Đặng Hoài Sơn 100,00 € 

Các AC ủng hộ dịp Ultreya 

Liên Hoan 20/09/15 

188,00 € 

Tháng Mân Côi  

Tháng mười là tháng mân côi nhắc tôi 
liên tưởng đến lời giáo huấn của 
Chúa Giêsu : trước khi cầu nguyện 
phải chay tịnh bản thân. Chúng ta có 
thể thực hiện được không ?  Tôi thường 
tự nhắc nhở : « Cố gắng lên ! », vì đây 
là cách cầu nguyện mà Thiên Chúa yêu 
thích nhất. Chay tịnh bản thân để 

Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sức mạnh vượt 
thắng sự dữ (ma quỷ). Để cho hoàn hảo hơn, 
chúng ta kết hợp với chuỗi mân côi thì tuyệt vời.  

Lần chuỗi mân côi nhắc tôi nhớ đến bài « Kinh Tin 
Kính » khởi đầu cho tràng chuỗi. Khi suy niệm bài 
kinh này từng câu, từng chữ, tôi luôn khám phá ra 
đây là một tuyệt tác ! Không biết ai trong các thánh 
tông đồ đã được Chúa Thánh Thần soi sáng ? Nếu 
không được Chúa Thánh Thần chỉ dẫn thì với khối 
óc của loài người, cho dù thông minh đến đâu 
cũng không thể đặt ra được ! Chỉ vỏn vẹn mấy câu 
kinh thôi mà đã diễn tả được : công trình sáng tạo 
của Thiên Chúa, dựng nên vũ trụ và muôn loài ; sự 
nhập thế làm người ; công trình cứu chuộc - cuộc 
khổ nạn - chịu chết, làm chứng cho tình yêu của 
Người Cha ; dạy cho loài người biết Thiên-Chúa là 
Cha của nhân loại ; giáo huấn của Ngài là phải 
kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu 
thương mọi người như chính bản thân mình ; 
Chúa Giêsu sống lại và lên trời, chứng minh xác 
loài người sẽ sống lại là hoàn tất công trình sáng 
tạo của Thiên-Chúa…. 

Chút chia sẻ đơn sơ, trong tâm tình tháng mười 
cùng những lời kinh cầu nguyện cho hết thảy gia 
đình Cursillo. Amen.  

(Phêrô NVS – k10) 
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Cách đây mấy năm, tôi có trải qua một kinh 

nghiệm tuyệt vời về lời Kinh-Kính-Mừng 

trong những lúc lòng hoang mang, lo sợ. 

Hôm đó, đang ngồi trong xe lửa trên đường 

đi làm về, khoảng bốn giờ trưa, tôi nhận được cú điện 

thoại của một người phụ nữ Pháp mà tôi không hề quen 

biết. Bà tự giới thiệu là cấp trên nơi em tôi làm việc, và 

liền sau đó, bà báo cho tôi một hung tin : « Em của bà đã 

mất tích từ trưa đến giờ này, chúng tôi không có cách 

nào liên lạc được !!! ». Vì em tôi có cho công ty số điện 

thoại của tôi - người thân cần liên lạc trong trường hợp 

khẩn cấp, nên bà buộc lòng phải báo tin cho tôi. Như 

một người bị ‘điểm huyệt’, nhất thời tôi không thể nói 

năng gì ! Bên kia đầu dây, người phụ nữ Pháp gọi tôi 

liên tục : « Bà ơi ! Bà ơi ! Bà có sao không ? ». Sau vài 

phút bàng hoàng, tôi mới có thể bình tĩnh để hỏi thêm 

chi tiết về sự ‘mất tích’ của em tôi. Sáng hôm ấy em tôi 

có mặt ở văn phòng đúng giờ. Đến trưa em tôi cho biết 

sẽ ra ngoài độ chừng 15 phút để đến siêu thị gần đó 

mua thức ăn trưa và đem về ăn tại văn phòng. Em tôi 

vẫn thường rút ngắn giờ nghỉ trưa như thế để có thể ra 

về sớm vì lúc đó em làm ở một công ty khá xa nhà. Sau 

đó thì em không trở lại, không đồng nghiệp nào biết em 

ở đâu ! Em không trả lời điện thoại di động, cũng không 

có ai bắt điện thoại ở nhà (em ở với mẹ, nhưng vì mẹ 

chúng tôi không rành tiếng Pháp, nên bà không bao giờ 

trả lời những cú điện thoại có số lạ). Tôi lấp bấp nói lời 

cám ơn cấp trên của em tôi, và hứa sẽ cho bà biết tin 

ngay nếu em tôi liên lạc với gia đình.  

Những chặng xe còn lại là những chặng cực hình mà 

tôi phải trải qua. Tuy điện thoại di động của tôi đã yếu 

điện lắm rồi, tôi vẫn gọi được mẹ tôi ít phút. Nghe 

giọng bà vui vẻ, bình an, tôi ấp úng lời hỏi thăm bâng 

quơ, em có về sớm không…Mẹ tôi bảo việc em luôn 

ngập đầu, khó mà về đúng giờ chứ làm sao mà về sớm 

được. Tôi chào mẹ mà ruột gan rối bời. Tôi sẽ phải tìm 

em ở đâu ? Việc gì đã xảy đến cho em ?... Em tôi đã trải 

qua vô số nhọc nhằn trong đời, từ vật chất đến tinh 

thần, nhưng nhờ Ơn Chúa, Mẹ, và tình thương của gia 

đình, em luôn vượt qua được, không lẽ nào lần này em 

buông tay ? Nghĩ tới giả thiết này, người tôi lạnh toát, 

tôi thầm gọi em ơi, em đừng dại dột, và nước mắt cứ 

tuôn ràn rụa. Bất chấp hành khách chung quanh, tôi 

đưa tay làm dấu thánh giá và đọc kinh Kính Mừng liên 

tục. Tôi luôn đọc kinh này khi tôi cần một vòng tay mẫu 

tử che chở, ủi an, dẫn dắt. Tôi hay chạy tới với Mẹ Ma-

ria khi tôi cầu nguyện cho mẹ của tôi, vì Mẹ là hình 

ảnh người mẹ cao đẹp nhất, hay khi tôi xin ơn cho các 

con tôi, vì Mẹ có tấm lòng yêu thương con cái mà 

không người mẹ nào ở thế gian này sánh được. Xe lửa 

đến ga, tôi còn một chuyến bus mới tới nhà, ngay lúc 

đó điện thoại tôi tắt ngúm vì hết điện. Tôi lại hụt 

chuyến bus thường ngày nên phải chờ thêm gần nửa 

giờ để lấy chuyến xe sau. Hy vọng được nghe em gọi 

lúc ấy tiêu tan ! Không thể ngồi yên ở trạm xe, tôi cứ đi tới 

đi lui mãi, vừa đi vừa lần chuỗi. Càng đọc kinh, càng nài 

xin Chúa Mẹ, lòng tôi dần dần bình tĩnh lại. Có một sự ấm 

áp kỳ diệu đang bao trùm lấy tôi, xua tan sự lạnh giá lúc 

ban đầu đã bủa vây và làm tôi gần như tê liệt từ thân xác 

đến tinh thần. Lạ một điều là tôi không hề xin một phép lạ 

nào hết, nhưng chỉ mong Chúa Mẹ cho tôi sự can đảm 

chấp nhận mọi sự thật về sự mất tích của em tôi. Mười 

phút sau khi tôi vào nhà, có tiếng chuông điện thoại reng 

và tiếng em thều thào bên kia đầu dây : « Chị ơi, em đang 

ở khu cấp cứu… ». Và em kể tôi nghe, vì kiệt quệ mấy 

ngày qua do áp lực công việc, áo cơm, con cái,…em bị xỉu 

trong siêu thị, và sau khi tỉnh lại em mới biết mình đang ở 

bệnh viện gần công ty. Niềm vui trong tôi khi nghe tiếng 

em òa vỡ đến tưởng như có thể làm tim tôi nhảy ra khỏi 

lồng ngực. Tôi vừa khóc, vừa cười, vừa tạ ơn Chúa Mẹ, 

vừa đọc lại lời Kinh Kính Mừng, lời kinh đã, đang và mãi 

mãi theo tôi, nhất là trong những cơn thử thách của ngày 

thứ tư. Đó là lời kinh của Tình Yêu Thiên Chúa, của Tình 

Mẹ trên Trời-Cao luôn cúi xuống và giang rộng vòng tay 

yêu thương che chở, ủi an, dìu dắt con cái mình./. 

(một cursillista)  

 

Lợi Ích Mai Côi  
Lm Alan de la Roche, OP, thế kỷ XV   

(Viễn Đông dịch) 

Những ai lần Chuỗi Mai Côi, 

Hồng ân Thiên Chúa không ngơi tuôn tràn. 

Tội nhân được thứ tha liền, 

Hồn khao khát được thỏa niềm thương yêu. 

Những ai đau khổ, ưu sầu, 

Sẽ vui hạnh phúc sớm chiều miên man. 

Còn ai bị cám dỗ luôn, 

Sẽ mau nhận được bình an cõi lòng. 

Người nghèo khổ được đỡ nâng, 

Các tu sĩ được canh tân đêm ngày. 

Ai không hiểu biết, chẳng hay, 

Sẽ được tỏ bày, được dạy cho thông. 

Hoa thiêng từng đóa Kính Mừng, 

Tuyệt vời Tổng Phổ Tin Mừng, người ơi ! 
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Tôi không thể nào quên "Cái thuở ban đầu lưu luyến 

ấy". Những bờ vai khắng khít, những bước chân 

rộn rã đợi chờ "Lên đường" sau những ngày 

ngắn ngủi chúng tôi đã gặp gỡ Thiên Chúa, 

gặp gỡ tha nhân, và gặp gỡ chính 

mình tại "Căn nhà cũ Paris". 

Những "Bóng hình" ngày ấy 

dưới mái nhà xưa đã từng 

chiếm vị trí trong tim tôi¸ đã 

khuyến khích bước chân tôi 

trên mỏi nẻo hành trình.  

Trong những anh em cùng 

tôi lên đường mùa hè năm 

đó, có người đã bước vào 

cõi vĩnh hằng, có người đã 

bỏ cuộc, nhưng có những 

bước chân vẫn đang trọn vẹn với lời đoan ước giờ phút 

chuẩn bị lên đường. Tất cả đều là những  Bóng Hình" 

tôi mong gom giữ mãi trong hành trình lý tưởng.  

Mỗi độ hè về, kỷ niệm thân thương của vòng tay 

huynh đệ, của cuộc gặp gỡ cho một hướng đi cuộc đời 

mà mãi tới hôm nay những ánh mắt, những vòng tay 

mở rộng trong phục vụ, cho đi đó vẫn mãi để lại trong 

tôi thật nhiều tri ân, mến nhớ, vẫn nâng đỡ tôi trên mọi 

nẻo đường của hành trình lý tưởng. Tôi mong ước gom 

lại ; mong ước ghì chặt những vòng tay thân thương đó 

để ta đừng mất nhau ; để đồng lúa mênh mông sẽ 

không thiếu thợ gặt ; để những mùa gieo vãi vẫn rộn rã 

bước chân ta. Và bài ca "Khi con nghe tiếng kêu mời, 

gọi con đi gieo niềm Tin Mới …" vẫn mãi như bản tình 

ca ru vui bước chân người đang ôm ấp lý tưởng chứng 

tá Tin Mừng. 

Dù cảnh nào, hè đi thu tới hay đông sang tôi vẫn cảm 

nghiệm thấy tình Ngài đỡ nâng, sưởi ấm qua những 

cánh tay nối dài. Tôi không đơn lẻ. Và từng phút giây 

cuộc đời mong trọn vẹn với tình Ngài đã trao ban, mà 

không trôi vào quên lãng như Đức Thánh Cha Biển 

Đức XVI từng nhắn nhủ : "Thời giờ đã được sử dụng 

cách tốt nhất là thời giờ đã biến thành cái tồn tại; là thời 

giờ ta nhận được từ Thiên Chúa. Và trả lại cho Ngài. 

Còn thời giờ không dính dáng gì tới Chúa chỉ là thời 

gian vô bổ chóng qua". 

Đó chính là " Niềm mơ, nỗi nhớ " tôi mong gom lại 

những bóng hình của "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy", 

của cái thuở muôn con tim cùng nhịp đập mong đáp trả 

đầy đặn lời mời gọi của Chủ ruộng " Hãy theo Thầy ".

( Mt.9, 9 ) 

Kính tặng tân Phó Tế Phêrô Cao trọng Nghĩa 

- Dom Trần K. 12 ■ 

T rời xanh thăm thẳm không một gợn mây. Nắng trong 

vắt như pha lê.  

- Trời hôm nay đẹp quá hở ông, nhưng hơi se 

lạnh. Bà hàng xóm vừa ngắm trời xanh vừa đáp 

lời chào buổi sáng của tôi vừa ca tụng cảnh 

thu đẹp khi tôi vừa bước ra khỏi 

cửa.  

- Vâng, trời thu hôm nay đẹp quá 

phải không bà ? Tôi ngước nhìn 

trời cùng góp lời. 

Quả như bà hàng xóm đã nói. 

Gió sớm ngày thu không song 

hành với nắng thu vàng đang trải 

ngập không gian. Tôi kéo cao cổ 

áo khoác bước tiếp. Con đường 

thân quen dẫn vào xóm ngập lá 

úa. Tiêng lá cựa mình dưới mỗi bước chân sột sọat gẫy nát. 

Hai tay trốn lạnh trong túi áo khoác, một mình lặng lẽ bước 

tiếp.  

Mỗi đợt gió lướt qua hàng cây lá úa lại theo nhau bay 

khắp mặt đường. Nhìn cảnh thu, không ít kỷ niệm những 

mùa thu trên quê xưa tìm về trong ký ức. Tôi chợt nhớ nhà 

thơ Chế lan Viên cũng đã từng tiếc nuối hình ảnh những 

mùa thu trước : 

" Ai đâu trở lại mùa thu trước, 

Nhặt lấy cho tôi những lá vàng " 

Những " lá vàng... mùa thu trước " nghe như có ghi khắc 

kỷ niệm khó quên mà nhà thơ muốn gom lại. Gom lại " lá 

vàng " để " mùa thu trước " không phôi pha ; để hình ảnh 

thu đẹp còn mãi đó, cho tình thu mãi mãi đọng lại trong tim ? 

Không nhiều thì ít, ai trong chúng ta cũng có những kỷ 

niệm mà tới nay vẫn còn ấp ủ, còn cuốn quyện với bước 

chân cuộc đời : kỷ niệm mái trường xưa, kỷ niệm mùa hoa 

phượng trên sân trường cũ, kỷ niệm mùa thu xưa, và kỷ 

niệm dưới mái ấm thân yêu, kỷ niệm với mối tình đầu …Kỷ 

niệm thì nhiều lắm, tuy nhiên, có những kỷ niệm đã ghi đặm 

nét, hay đã khắc ghi vào khúc rẽ của đời người ? 

Hành trình đời tôi cũng không ngoại lệ. Tôi không có kỷ 

niệm gì đặm nét từ mùa thu như Chế lan Viên, nhưng kỷ 

niệm của mùa nắng đổ thì nhiều. Bên cạnh kỷ niệm những 

mùa hoa phượng, một mùa nắng đổ trên vùng trời viễn xứ, 

căn nhà cũ Paris ngày nào đã là kỷ niệm khó quên, tới nay 

vẫn còn rõ nét trong tôi. 

Nhà thơ Chế lan Viên mong có ai đó gom lại dùm ông 

những lá vàng. Riêng tôi lại mơ ước: 

Có ai tìm về căn nhà cũ, 

Gom lại dùm tôi những bóng hình ! 

Căn nhà cũ 
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Những ngày hè rồi cũng qua 

mau, các cursillistas lại tụ họp 

nhau trong căn phòng quen thuộc của THL. Căn 

phòng hôm nay như nhỏ hẳn lại với số học viên 

vượt quá 30 nguời, đặc biệt có sự hiện diện của 

một nữ tu đã tham dự khóa 7 và hai chị của khóa 

34. Lời thăm hỏi, hàn huyên vang vang, cùng với 

tiếng cười rộn rã, thật lâu mới ngưng lại, nhường 

cho lời kinh cầu Chúa Thánh Thần khai mạc khai 

giảng năm học mới, bắt đầu lúc 14g30. 

Ai nấy cũng trải qua một phút bồi hồi khi anh Sáu 

Thạch nói lời từ biệt, và giới thiệu thầy Phêrô 

Phạm Bá Nha (khóa 3), từ đây sẽ thay thế phụ 

trách linh hướng cho THL. Tuy vậy, anh Sáu 

Thạch hứa sẽ đồng hành với THL khi sức khỏe cho 

phép. 

Thánh Vịnh 102 được đọc hôm đó có đoạn  : 

«  Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm 

Tội ta đã phạm, Chúa cũng ném ra xa… » 

Để diễn giải thêm, Anh Sáu Thạch nhấn mạnh, 

nhắc nhớ Tình Yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa 

dành cho chúng ta bao la là dường nào, vì thế mỗi 

cursillita cần nhận ra để biết bỏ qua và quên đi 

những giận hờn nếu có giữa anh em trong gia 

đình Cursillo. 

Theo sự thăm dò ý kiến của các học viên, nhằm 

mục đích cải tiến chương trình và phương cách 

học tập sao cho ngày càng thêm sinh động và hữu 

ích, chị Kim Phượng, phụ tá, cho biết đề tài học 

hỏi năm nay sẽ được trích từ ý tưởng trong các bài 

giảng của ĐTC Phanxicô, vì đó là những ý tưởng 

rất thực tế trong đời sống thường nhật của mọi 

Kitô hữu. 

Tính cách thực tế đã được chứng minh ngay trong 

bài đầu tiên với đề tài « GIEO RẮC BẤT HÒA LÀ 

CĂN BỆNH TRONG GIÁO HỘI », buộc mỗi 

người phải tự hỏi lòng mình : Tôi đang gieo rắc hòa 

bình hay tôi đang gây mất đoàn kết ?  Bằng những lời 

mạnh mẽ, ĐTC khẳng định : « Nói xấu cũng giống 

như chủ nghĩa khủng bố, vì người tung tin đồn không 

khác gì một tên khủng bố chuyên ném bom rồi bỏ chạy, 

chuyên phá hủy cái lưỡi của mình và chẳng hề mang lại 

hòa bình… »,  hoặc « Nếu ngày nào anh chị em cảm 

thấy bứt rứt muốn nói điều gì đó gieo bất hòa và chia 

rẽ, anh chị em muốn nói xấu người khác…thì hãy cắn 

lưỡi mình ». Đề tài trên đã được chia sẻ sôi nổi, vì 

có ai lại không từng gây bất hòa và chia rẽ ?  

Nhịn nhục, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, chọn 

đúng nơi đúng lúc để nói, trong tình yêu 

thương, đó là những chọn lựa mà các học viên 

hiện diện có vẻ đồng tình nhất. 

Đề tài thứ hai : « SATAN ĐANG TỒN TẠI TRONG 

THẾ KỶ 21 VÀ CÁCH CHỐNG TRẢ NÓ » 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói : « Chúng ta cũng 

bị cám dỗ, chúng ta cũng là mục tiêu của các cuộc tấn 

công của ma quỷ, bởi vì Thần khí Sự Dữ không muốn 

sự thánh thiện của chúng ta, nó không muốn chứng 

tá Kitô hữu của chúng ta, nó không muốn chúng ta 

trở thành môn đệ của Đức Kitô ». Trong bài này, 

ĐTC muốn chúng ta nhìn vào vấn đề ghen tị và 

nói xấu. Có vô tình chăng mà hai bài giảng được 

chọn cho năm học mới đều đề cập, và lên án 

mạnh mẽ việc nói xấu người khác, như là cơn 

cám dỗ của ma quỷ hoành hành dữ dội trong 

mọi sinh hoạt cộng đoàn, « lúc đầu tưởng chừng 

như một giọt nước nhẹ nhàng nhưng sau lại là một 

cơn bão lụt », vì nó gây chia rẽ và mất đoàn kết 

trong Giáo Hội và gần gũi với chúng ta nhất là 

trong gia đình Cursillo, vì vậy « chúng ta không 

được ngớ ngẫn »  mà mất cảnh giác là « ma quỷ 

đang ở đây… ngay trong thế kỷ 21 này » và luôn 

rình rập mỗi con người chúng ta. 

Qua Kinh Mân Côi trong tháng 

mười, nguyện xin Đức Mẹ cùng 

đồng hành với THL, uốn nắn tư 

tưởng chúng ta luôn trong sáng 

và biết nói lời khôn ngoan thể 

hiện tinh thần Cursillo và đem Tin 

Mừng đến những người chung 

quanh, đó cũng là nhiệm vụ hàng 

đầu của mỗi Kitô hữu dấn thân 

bước chân theo Thầy Chí Thánh…Như thường 

lệ THL kết thúc bằng 15 phút chầu Mình Thánh 

Chúa và chia tay. 

(Anna P.) 
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Tợ i đa y tó i xin mợ  ngóa  c nhó  vê   mó  t ba i gia ng cú a 

mó  t LM trê  vê  ca i khó c cú a Phê ró  : Nga i nó i đa só  nghỉ  

ra ng đó  la  gió t nượ c ma t thó ng hó i cú a Phê ró , nhưng 

cha nghỉ  khó ng pha i thê  :  Đó  la  nượ c ma t ha nh phú c 

đượ c tha thư . Ngượ i Ki-tô  khô ng lô buô n về  qua  khư . 

Raó gia ng Tin Mư ng ma  ta m tra ng búó n la  khó ng thê  

đượ c. Hì nh như Tha nh Gia-Cô  Bề  nô i : « một ông 

thánh buồn là ông thánh đáng buồn ». 

Tó i xin trợ  la i đê  ta i Ha nh Đa ó, pha i nó ng nhiê  t, vúi 

tượi. 

- Yếu tính cuối cùng va  qúan tró ng nha t đó  la  tính 

siêu nhiên. Chú ng ta ha y lúó n nhợ : "Tỏ bày với Chúa 

về người ta trước khi nói với người ta về Chúa". 

Phóng tra ó khó ng chỉ  có  vú  chó chú ng ta Ha nh Đa ó 

ma  có n đê  nghi  chó chú ng mó  t phượng pha p đó  la  

« Tiê p xú c ca  nha n » qúa ba bượ c: Kết bạn, là bạn, 

đưa bạn mình đến với Chúa Kitô. Đợn gia n va  y thó i. 

Điề u Phông Tra ô đề  nghi  mô i ngượ i phải đang có 

một đối tượng để hành đạo tróng mó i trượ ng só ng 

cú a mỉ nh : mó  t ai đó  tróng gia đỉ nh xa hay ga n có n xa 

ca ch vợ i Chú a, hóa  c chưa biê t đê n Chú a, tróng sợ  la m, 

tróng ha ng xó m qúên thúó  c, tróng có  ng đó ng sinh 

hóa t cú a mỉ nh vv… 

Mó i ngượ i la m Palanca chó viê  c ha nh đa ó na y, chia sê  

tróng Nhó m, nhợ  ca c nhó m viê n cú ng la m Palanca 

hóa  c gó p y , vv…tỉ ch cư c ha nh đó  ng thêó bó n 

bượ c : Nói với Chúa về bạn mình, kết bạn , là bạn và 

khi điều kiện thích hợp, đem bạn mình về với Chúa 

Ki-tô. 

Dê Cólórês  

Ma c-có  Lượng Húy nh Nga n ■ 

Mê n cha ó qúy  anh chi , 

Tó i tê n Ma c-có  Lượng Húy nh Nga n đi khóa  Cúrsilló 

na m 2001 tư c la  đượ c 14 na m nay. 

Xin ca m ta  Chú a vỉ  chó PT Cúrsilló chú ng ta có  mó  t có  ng 

đô ng Ki-tô  ra t đa  c biề  t. 

Hó m nay tó i múó n chia sê  vợ i qúy  anh chi   mó  t tra n trợ  

cú a tó i vê  viê  c Ha nh Đa ó. 

Như qúy  anh chi  biê t Ha nh Đa ó la  mú c đỉ ch chỉ nh cú a 

chú ng ta : 

Biê t baó la n chú ng ta nghê vê  Ha nh Đa ó đỉ ch thư c, 

chú ng ta hó c hó i vê  Ha nh Đa ó. Qúa Hó  i Nhó m, qúa Ul-

trêya chú ng ta đượ c nha c đê n, Ha nh Đa ó va  nha t la  

chú ng ta đa  hư a vợ i Chú a mó  t ca ch tri nh tró ng. Chú ng 

ta ha nh diê  n mang trê n ngư c phú  hiê  ú Cúrsilló, mang 

ba ng da Cúrsilló thê  nhưng chú ng ta có  tha  t sư  thư c 

hiê  n mú c đỉ ch cú a PT Cúrsilló khó ng ? 

Tó i xin ló i tó i va  mó  t só  tróng qúy  anh chi  có  lê  pha i 

tha m tra  lợ i la  Khó ng ! Vỉ  đa y la  cha n kiê ng thư  ba 

thượ ng la m chó chú ng ta bó i ró i nha t. 

Xin đượ c nha c la i 4 yê ú tó  cú a Ha nh Đa ó : 

- Hành Đạo hay Hoạt Động Tông Đồ vừa là một sự 

biểu lộ mà cũng vừa là kết quả của tình yêu chúng ta 

đối với Thiên Chúa. Hoạt Động Tông Đồ theo như 

Phong Trào Cursillo hiểu, đó là đưa các hoạt động 

của người Kitô hữu tiến thêm một bước nữa, không 

chỉ ngừng ở hành động bác ái, từ thiện. 

Mó i Ha nh Đa ó Cúrsilló gó m  có  4  yê ú tỉ nh: 

- Thứ nhất, ca c hoa t đo  ng cú̉a chú ng ta phải hơ p ly  

va  cân bằng. Chú ng ta đư ng đa  t ra những mú c tiế ú 

khó ng thư c tê  ca  tróng viê  c hóa ch đi nh cú ng như viê  c 

sa p xê p thợ i gian. Chú ng ta có  thê  khợ i sư  tư  tư  va  tiê n 

da n tư ng bượ c khi thợ i gian chó phê p.  

- Thứ hai, ca c hóa t đó  ng cú a chú ng ta pha i kiên 

định. Tỉ nh yê ú bê n vư ng ca n y  chỉ , chư  khó ng pha i chỉ  

lê   thúó  c va ó tỉ nh ca m cú a cón ngượ i. Chú ng ta pha i có  

ló ng múó n đưa ngượ i ta tợ i ga n Chú a Kitó  hợn. Như 

va  y, tỉ nh yê ú pha t xúa t tư  ló ng ượ c aó bê n vư ng, chư  

khó ng pha i la  mó  t viê  c xó ng xa ó nha t thợ i.  

- Thứ ba, ca c hoa t đo  ng cú̉a chú ng ta phải nồng nhiệt. 

Nê ú chú ng ta thiê ú nó ng nhiê  t vúi tượi, thỉ  la m saó 

chú ng ta thú hú t ngượ i kha c la m điê ú ma  chú ng ta tin 

a y? Ngượ i kha c sê  khó ng ca m tha y đượ c ha p da n đê  

đề n vợ i ta. 

Cảm tạ 

Chúng con xin kính gởi đến Ban Điều Hành Phong Trào 

Cursillo, toàn thể Ông Bà, Anh Chị Cursillistas những 

lời cám ơn chân tình cho ngày Lễ truyền chức Phó Tế 

Vĩnh Viễn và Lễ Tạ Ơn của con. 

Cám ơn quà tặng của Phong Trào Cursillo và đặc biệt 

là kinh nguyện cho con được can đảm bước tới. Xin 

Quý Ông Bà Anh Chị nhận cho chúng con lòng biết ơn 

sâu xa. 

Cao Trọng Nghĩa - Cao Thị Thủy Tiên 

Chia sẻ  

về Hành Đạo 

LTS : Bài đăng dưới đây được trích từ phần chia sẻ của một cursillista nhiều năm qua vẫn luôn gắn bó 

với PT Cursillo ngành Việt Nam châu Âu. Từ vài năm nay, tuy hoàn cảnh địa lý xa cách nhưng anh vẫn 

giữ liên lạc và nhất là chia sẻ những suy tư, cảm nghiệm từ môi trường anh đang sống. 
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Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi lên đường ; nhưng đã phải 

tốn nhiều thời gian cho công việc chuẩn bị. Những phương 

tiện tốt nhất khả dĩ đem lại chuyến đi như mong đợi đều 

được vận dụng.  

Con đường nào cũng phải có điểm đến. Tôi không đến 

chốn hoang vu, nhưng chân trời quê hương, vùng đất cũ là 

điểm hẹn . Vùng đất cũ không phải chốn hoang vu trơ trụi 

mà tôi mong tìm đến ; nhưng nơi đây có gia đình, người 

thân ruột thịt, có bóng dáng, kỷ niệm của cha mẹ tôi ngày 

nào. Anh em, cháu chắt, người thân xóm ngõ…Những đối 

tượng mà không khỏang cách không gian nào có thể phân 

ly. Tôi mong mỏi gặp lại tất cả. Nơi tôi tìm về không phải 

chốn lầu đài, khuê các : Những người tôi mong gặp không 

nằm trong giới thượng lưu, giầu sang, phú quí, nhưng là 

lớp người ngày ngày giãi nắng dầm mưa, chân lấm tay bùn. 

Ngày tôi về, chốn cư ngụ có chút đổi thay : mái tranh gầy 

nay đã nhường chỗ cho căn nhà sạch sẽ, gọn gàng hơn ; 

nhưng chưa thoát ra khỏi cái vá víu của cảnh nghèo. Cuộc 

sống chật vật, thiếu thốn vẫn " lưu luyến, chưa muốn giã từ 

". " Cái khó bó cái khôn " bắt họ phải an phận. Có mấy ai 

chối từ " ăn ngon, mặc đẹp " ? Có ai lại không muốn nhà 

cao cửa rộng ? Nếu bảo họ bám lấy chốn " nhà quê " vì họ 

ưa thích cảnh nghèo, mến cuộc sống chân lấm, tay bùn thì 

quả là hồ đồ, phỉ báng, không thực với lòng mình. 

Trên con đường song song với dòng sông cũ nay đã trải 

ximăng sạch sẽ hơn, đã tránh được cảnh lầy lội mỗi độ cơn 

mưa tìm về. Đã bớt cảnh bụi mịt mù khi có xe gắn máy 

băng qua giữa mùa nắng hạ ; nhưng hai bên đường từng 

tấc đất đã được trưng dụng : mùng tơi, rau đay, khoai lang, 

khóm chuối, gốc dừa…Rõ là " Tấc đất tấc vàng ". Bòn nhặt 

từng miếng ăn ! Rau trồng bên vệ đường xe cộ qua lại, chất 

thải chẳng sạch sẽ gì từ phương tiện lưu thông để lại. Hoặc 

không hay biết, hay có biết, nhưng " cái khó bó cái khôn " 

chăng ?! 

Sân cũ nay đã có thêm hàng rào bất đắc dĩ vì con đường 

mở chiếm mất cả sân xưa, hàng rào cây xanh nay vắng 

bóng, vài cây kiểng vớt vát chút màu xanh cho đỡ trống 

vắng ! Còn đang mùa gieo xạ ! Đâu đấy chẳng có giờ cho 

nhau ! Những bữa ăn vội vã ! Người việc này, kẻ chuyện 

khác …Tất cả chẳng có giờ ngơi nghỉ. Màu áo nâu sồng 

nhuộm thêm mồ hôi nhẽ nhãi càng làm rõ hơn nước da giãi 

dầu sương gió. Ngoài vài gian nhà trên ra, nét hoang sơ 

nghèo túng vẫn còn nguyên đó : vẫn những mái tôn xiêu 

vẹo. Xó bếp chỗ miếng ván, chỗ miếng tôn cột đỡ, đóng 

tạm để tránh nắng mưa. Bòn tiếng miếng vỏ dừa khô, lá 

tre, cành trúc cho việc nấu nướng ; khói bụi mịt mù bởi 

đó nồi xoong sáng bóng đã hằn lên màu khói đen sậm ! 

Quê hương tôi đó, chốn cũ tôi mong tìm về vẫn là chốn 

quê nghèo. Những người tôi thương mến mong gặp lại 

sau những tháng năm xa cách ngày một mòn mỏi duới 

nắng mưa, sương gió. Những đổi thay nho nhỏ mới chỉ 

như khóm chuối vừa được cắt tỉa những cành lá khô, 

như sân đất sau nhà vừa quét bớt lá tre sau trận gió lùa 

về. 

Từ một môi trường mà cuộc sống tất cả đều trật tự, lớp 

lang, tôi sống xứng một kiếp người. Nước từ nguồn 

công cộng, tôi có thể uống thỏai mái mà không sợ dơ 

bẩn, độc hại, nguồn thực phẩm đều được kiểm nghiệm 

kỹ lưỡng, bệnh tật được chăm sóc đầy đủ không phải 

chạy vạy, đút lót. Nhìn cuộc sống riêng mình khi đứng 

trên quê xưa, chốn cũ ; khi nhìn những người thân yêu 

tôi từng xa cách, nhìn lớp trẻ mới vào đời vật vờ không 

rõ hướng …Tôi nghẹn ngào. Tình yêu và bổn phận ray 

rứt tôi. Những giới hạn của đôi tay khiến tôi đứng nhìn 

quê hương, người thân trong xót xa mà không làm gì 

được cho họ.  

Ngày về vội vã ! Nụ cười vừa 

hé trên môi đã mau vụt tắt ! 

Niềm vui không trọn vẹn bởi tự 

tận thẳm sâu tâm hồn tôi đang 

ngập tràn những xót xa khi nhìn 

những người tôi thương mến, 

kẻ bệnh họan, người chồng 

chất những âu lo. Những nụ 

cuời dù cố che lấp đau thương, 

nhưng tôi vẫn nhìn thấy ! Chốn 

cũ, quê xưa không như tôi từng 

mơ ước ! Rõ là " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ !" 

Những ngày về ngắn ngủi, vội vã đã ghi lại một chuyến 

đi,. MỘT QUÃNG ĐƯỜNG ĐỜI trong hành trình cuộc 

sống tôi đã trôi vào dĩ vãng. Liệu có còn để lại trong 

nhau những dấu ấn ân tình, có tồn đọng lại trong đường 

về chốn hẹn vĩnh cửu ? Nếu không, Một Quãng Đường 

Đời đã trôi vào quên lãng, như gió thổi mây bay, như lớp 

bụi cuốn theo chiều gió.  

Một quãng đường đời đã trở thành vô nghĩa chăng ?! 

Khi trái tim tôi không còn rung động trước nỗi đau của 

người khác. Khi giữ chặt hạnh phúc cho riêng mình ! 

Tình yêu Kitô hữu mời gọi tôi san sẻ, chìa bàn tay nắm 

lấy anh em như thánh I-Nhã từng trải nghiệm : " Đẹp 

thay khi phải chết cho thế giới, như mặt trời lặn, vì 

Chúa Giêsu và sống lại với Ngài như mặt trời mọc 

lên " 

Ghi nhớ một ngày về 

Trần nguyên Bình ■ 

MỘT  

QUÃNG ĐƯỜNG ĐỜI 
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tôn, viếng Mình Máu Chúa ở Sentarem và nhiều nhà thờ 

thế kỷ 12/13. Sau cùng, đi Salamanca viếng nhà thờ thánh 

Giacôbê. Đoàn kết thúc chuyến hành hương ở đây. 

Mọi người  bình an trở về Bordeaux lúc 9 

giờ tối ngày 10/8/2015… Tạ ơn Chúa ! Xin 

Chúa gìn giữ cho Phong Trào Cursillo càng 

ngày càng vững mạnh, và các cursillistas 

khắp nơi tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần qua 

lời cầu bầu của Mẹ Maria. Amen. 

Trương Thị Bé Ba (k.19)  

* Liên nhóm Bordeaux ■ 

« Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, 

Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi ». 

Kính Đức Ông Cha linh hướng, quý cha, quý thầy, quý sơ, quý tu 

sĩ, cùng các anh chị cursillistas khắp nơi lời chào « De Colores » ! 

 Để đón chào năm phụng vụ mới 2015-2016, con xin kết những 

ân phúc mà các anh chị cursillistas Bordeaux được Chúa ban, 

dâng lên Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria. Xin Chúa 

luôn yêu thương, tha thứ và chúc lành cho ý nguyện của chúng 

con. Con xin chia sẻ những ân phúc mà nhóm chúng con đón 

nhận trong năm phụng vụ vừa qua : 

 Ngày 02/04/2015 - Nhóm Bordeaux được sáu anh chị đại diện 

đến Giáo xứ VN Paris tham dự tháng « Lòng Chúa Thương 

Xót » cùng chúc mừng bát thượng thọ Đức Ông linh hướng 

Phong Trào Cursillo, và kỷ niệm năm mươi năm tận hiến của 

Đức Ông, hai mươi lăm năm thành lập Hội Yểm Trợ Ơn Gọi 

Tận Hiến. Ngày này cũng là ngày sinh nhật thứ 63 của con  !  

Con cám ơn Chúa cho con được những ngày ơn phúc này. Để 

kỷ niệm niềm vui riêng, con đã xin gia nhập hội này (vì trước 

tới nay con không biết !)  và con cũng đang mời gọi mọi người 

tham gia hội này để chào mừng năm Lòng Chúa Thương Xót.  

 Ngày 03/04/2015 - nhóm Bordeaux được 7 anh chị đi tham dự 

Đại Hội Ultreya Thế Giới tổ chức ở Roma. Tất cả có hơn sáu 

ngàn cursillistas tham dự và được gặp Đức Giáo Hoàng bằng 

xương, bằng thịt ngoài đời trong sảnh đường Phaolô ở Vati-

can.  

 Ngày 30/05/2015 - Nhóm Bordeaux tổ chức đi viếng Đức Mẹ 

Lộ Đức. Xin Mẹ cầu bầu cho các con của Mẹ được trở về với 

Chúa. 

 Ngày 04+05/07/2015 - Nhóm Bordeaux tháp tùng PT Cursillo 

tại Paris đi hành hương ở Bỉ kính viếng Đức Mẹ Banneux. Có 

các AC nhóm Bỉ, Đức và Thụy Sĩ, rất vui. 

 Ngày 18/07/2015 -  Cha tuyên úy Bordeaux tổ chức hành 

hương viếng Đức Mẹ île Bouchard, Đức Mẹ của cầu nguyện, 

cũng có sự hiện diện của nhóm cursillistas. 

 Ngày 02/08/2015 - Nhóm trưởng Bordeaux họp mặt mùa hè, 

gặp gỡ chia sẻ, có mặt của anh Quang (khóa 33) từ Bỉ sang, 

của cha Phaolô Thanh Bình (K33) từ Paris xuống. Lúc ấy cha 

vừa từ VN trở lại Pháp. Cha Bình đã dâng thánh lễ cầu cho 

chuyến hành hương đường dài 3200 km ! Điểm khởi hành : từ 

Bordeaux lúc 8 giờ sáng ngày 3/8/2015 với 12 cursillistas và 3 

trẻ em, đi 2 xe tổng cộng 15 người, trong đó có 2 cha : một cha 

linh hướng và một cha hướng dẫn. Bắt đầu từ Bordeaux đi 

trong ngày và tới Compostela, viếng đền thánh Giacôbê. Đi 

đến tận cùng bờ biển là Finistère, nơi mà không thể còn đi 

được nữa. 

 Ngày 05/08/2015 – Đoàn đi viếng Đức Mẹ Fatima, rước kiệu 

Đức Mẹ, kiệu Thánh Thể, đến Lisbonne thăm đền thánh An-

Mùa hè  
của một cursillista 

CẢM  TẠ  

Trong tâm tình cảm mến sâu xa, xin thay mặt gia đình chân thành 
cảm tạ Quý cha, Quý thầy linh hướng, Quý tu sĩ nam nữ, và Quý 
anh chị em cursillistas, 

vì lòng thương mến, tình thương thân tương trợ, đã gởi điện thư 
điện thoại, chia buồn, thăm viếng, chia sẻ, phúng điếu, tràng hoa 
cùng hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện và tiễn đưa : 

cụ bà Trần Vân Trước,  

nhũ danh Helène Lê Ngọc Dung 

(cursillista khóa 15) 

đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria, ban muôn 
hồng phúc xuống cho từng người trong đại gia đình Cursillo.  

Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi sự thiếu sót, xin 
kính mong được sự niệm tình tha thứ. 

Trưởng nữ : Georgette Trần Thị Phương Viên, cursillista  khóa 7 

Thứ nữ : Denise Trần Thị Phương Mai, cursillista khóa 15 


